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Syftet med denna undersökning är att studera varför två olika skolor har valt att arbeta med 

Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning”, samt varför man inte valt Tragetons metod på en 

annan skola. Andra frågeställningar inom området har varit: Hur arbetar man med metoden? 

Vad anser skolorna att datorerna, och samarbetet vid dem, kan ge eleverna? För att studera 

detta har jag intervjuat fem lärare/förskollärare på de aktuella skolorna, men också en rektor 

och en speciallärare som påverkat valet av läs- och skrivinlärningsmetod. Resultatet visar att 

tillgången till datorer kan styra valet av Trageton-metoden, men ofta påverkar pedagogernas 

erfarenhet och arbetslagets inställning ännu mer. Dessa faktorer verkar även påverka i vilken 

grad man anpassar metoden. Undersökningen visar också olika inställningar till samarbete, 

exempel på gott samarbete, samt att många av informanterna är överens om att barn ofta 

börjar med skrivandet före läsandet. De som använt metoden pekar främst på positiva resultat 

för elevernas skrivande och motivation. 

 

Nyckelord: Trageton, ”Att skriva sig till läsning”, datorassisterad läs- och 

skrivinlärningsmetod, metodval, didaktik 



Mälardalens högskola  EXAMENSARBETE 
Akademin för utbildning, kultur   UÖÄ007, 15 hp 
och kommunikation  HT 2009 
 

3 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ..................................................................................................................5 

1.1 Syfte ................................................................................................................5 

1.2 Uppsatsens disposition.....................................................................................6 

1.3 Ordlista............................................................................................................7 

1.4 Etiska ställningstaganden.................................................................................8 

2 Forskningsbakgrund..................................................................................................9 

2.1 Metoden ”Att skriva sig till läsning” enligt Trageton .......................................9 

2.2 En studie av en ”Trageton-lik” miljö..............................................................11 

2.3 Datorer i undervisningen................................................................................12 

2.4 Elevsamarbete i läs- och skrivinlärningen ......................................................13 

2.5 Val av läs- och skrivinlärningsmetod .............................................................14 

2.6 Motivation .....................................................................................................16 

2.7 Tidig skrivlek ................................................................................................16 

2.8 Fonologisk medvetenhet ................................................................................17 

3 Metod och material .................................................................................................18 

3.1 Undersökningsgrupp......................................................................................18 

3.2 Val av undersökningsmetod...........................................................................20 

3.3 Bearbetning av materialet ..............................................................................21 

3.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.....................................................22 

4 Resultat...................................................................................................................24 

4.1 Valet av Trageton-metoden – varför och varför inte .......................................24 

4.2 Tillämpning och anpassning av Trageton-metoden.........................................24 

4.3 Resultat och fördelar med Trageton-metoden.................................................25 

4.4 Negativt med Trageton-metoden, enligt informanterna ..................................27 

4.5 Att börja med skrivandet................................................................................27 

4.6 Samarbetet mellan eleverna ...........................................................................28 

4.7 Motivation .....................................................................................................30 

4.8 Sammanfattning.............................................................................................31 

5 Diskussion av resultat .............................................................................................32 

6 Avslutning ..............................................................................................................35 



Mälardalens högskola  EXAMENSARBETE 
Akademin för utbildning, kultur   UÖÄ007, 15 hp 
och kommunikation  HT 2009 
 

4 

 

Bilagor: 

Bilaga 1 Intervjuguide    

 



Mälardalens högskola  EXAMENSARBETE 
Akademin för utbildning, kultur   UÖÄ007, 15 hp 
och kommunikation  HT 2009 
 

5 

 

1 Inledning 

1.1 Syfte 

Den Svenska skolan är en gammal organisation. Dessutom har de allra flesta som verkar i den 

svenska skolan själva gått i den. Det gör att både pedagoger och föräldrar redan har en ganska 

fast bild av vad skolan är och hur den fungerar. De flesta inser att skolan måste utvecklas, 

men samtidigt ifrågasätts alltid nyheter utifrån det som tidigare varit. Det kan ske mellan 

kollegor, från skolledning, eller t.ex. från föräldrar. Det gör att skolan har en viss tröghet i sin 

förändringsbenägenhet. 

 Samhället utvecklas ständigt och förändringstakten verkar snarast öka. Vikten av att 

kunna läsa och skriva har ständigt ökat. Idag används informationsteknologi inom de allra 

flesta yrken. Med hjälp av olika IT-tjänster förändras också vårt samhälle och många 

funktioner flyttar in på nätet. Där behöver man som medborgare kunna läsa och skriva för att 

kunna vara en aktiv medborgare. 

 Skolans tröghet till förändringar samt samhällets accelererande förändringstakt gör det 

svårt för skolan att hänga med i utvecklingen. Samtidigt kan man fundera över skolans roll. Vi 

utbildar morgondagens vuxna och på det sättet är det till viss del skolan som formar 

morgondagens samhälle. Borde inte skolan då också ligga mer i utvecklingens framkant?  

 Att lära elever läsa och skriva har mycket länge varit en av skolans viktigaste uppgifter. 

Därför finns det kanske extra starka traditioner här. Traditionen är att skriva med penna. Ändå 

tillkom datorn som ett skrivverktyg redan för ca 20 år sedan. I samhället är den numera 

”norm” för mycket skrivande, ändå är den, enligt min erfarenhet, inte norm för elevernas 

skrivande i skolan. Därför är det intressant att studera hur det ändå kommer sig att man valt en 

helt ny metod på några skolor. En metod där man använder datorn som ett hjälpmedel i det 

tidiga lärandet. Min frågeställning är: 

 

Varför har två olika skolor valt att arbeta med Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning”, 

samt varför har man inte valt Tragetons metod på en mer traditionell skola? Samt: 

 Hur arbetar man med metoden?  

 Vad anser skolorna att datorerna, och samarbetet vid dem, kan ge eleverna? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: 

 Under Inledning presenteras undersökningens syfte, uppsatsens disposition, definitioner 

av termer samt etiska ställningstaganden jag gjort i samband med undersökningen. 

 Därefter följer kapitlet Forskningsbakgrund men en översikt av tidigare forskning och 

aktuell litteratur i ämnet. Först beskrivs Trageton-metoden mer ingående, även med kritik mot 

metoden, sedan görs en jämförelse med en undersökning i en liknande miljö. Kapitlet 

innehåller även avsnitt om datorer i undervisningen, samarbete, valet av metod för läs- och 

skrivinlärningen, motivation, tidig skrivlek, samt fonologisk medvetenhet. 

 Under Metod och material beskrivs undersökningsgruppen, ställningstaganden vid val 

av både grupp och metod för undersökningen, hur insamlad information har bearbetats, samt 

resonemang kring undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 Avsnittet Resultat beskriver det bearbetade resultatet av undersökningen. Huvudfrågan 

varför man valt, och inte valt, Trageton-metoden besvaras. Tillämpningen av metoden 

beskrivs, samt vilka fördelar och nackdelar man ser med den. Informanternas inställning kring 

att skriva sig till läsning undersöks, deras syn på samarbete eleverna emellan undersöks, samt 

hur de ser på elevernas motivation. 

 Under rubriken Diskussion av resultat finns en summering av resultatet och detta 

diskuteras också utifrån aktuell forskningsbakgrund. Informanternas grundtankar lyfts upp 

och orsaker analyseras. 

 I sista avsnittet Avslutning görs en avslutande sammanfattning av undersökningen med 

tankar om framtida forskningsfrågor och blickar mot framtiden.  
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1.3 Ordlista 

Bornholmsmodellen En metod med språklekar i förskoleklass 

(Lundberg, 2007). 

 

IKT   Informations- och kommunikationsteknologi 

 

Kiwi-materialet Ett läs- och skrivinlärningsmaterial som bygger på 

att känna igen ord istället för att lära sig ljuda. 

Själva Kiwi-litteraturen är viktig, liksom 

förförståelse genom bilder (Körling, 2006). 

 

LTG   Metoden ”Läsning på talets grund”, enligt Leimar 

(1974). 

 

SMART Board En white-board som är både en digital skrivtavla 

och en datorskärm (Smart Technologies, 2010).  

 

Trageton-metoden, Tragetons metod Metoden ”Att skriva sig till läsning”, enligt 

Trageton (2005). 

 

Trulle   En samling språkutvecklande läromedel skolår F-1, 

med Trulle Lärarbok som grundstomme (Bryntse 

& Palmkvist, 1996). 
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1.4 Etiska ställningstaganden 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999) beskriver att det är viktigt att 

bedriva forskning, men också att skydda individerna. I min undersökning har jag intervjuat 

pedagoger. De är vuxna och har själva valt att delta. Dessutom har jag observerat 

klassrumssituationer med elever. Jag har frågat dessa om de samtyckte till detta och det har 

det gjort. Ändå är det svårt för dem att veta vad det är de tackar ja till. Dessutom är de 

underställda vuxna i skolans hierarki, samt påverkas säkert av grupptryck.  

 Informationskravet enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999) 

föreskriver att informanter och observerade ska informeras om deras uppgift i undersökningen 

och villkoren för deras medverkan. Jag har därför berättat att jag studerar läs- och 

skrivinlärning på datorer, att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan 

kontakta mig för att komplettera eller avbryta samarbetet enligt regel 3 (1999:3). Ingen har 

kontaktat mig för att avbryta det hela. Vidare har jag informerat om att detta endast var avsett 

för forskning och att jag inte planerar att sälja någon information som framkommer vid 

undersökningen. 

 Även samtycke är viktigt enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

(1999). Utöver att informera om frivilligheten, se ovan, har jag också frågat informanterna om 

de samtyckte till inspelning, vilket alla gjorde. Baserat på kravet om konfidentialitet och regel 

6 har jag valt att byta namn på skolorna, samt på samtliga informanter här i uppsatsen. När jag 

visar ett elevarbete har jag tagit bort elevernas namn. Jag kommer även att radera alla 

inspelningar och underlag efter godkänd uppsats. En viss risk för någon identifiering av t.ex. 

skolor och klasser, baserat på det fakta som framkommit, föreligger ändå. Det är t.ex. inte så 

många skolor som är nystartade och har en dator per elev.  

 Några informanter har velat se hur jag tolkat det sagda. Därför har jag skickat min 

sammanställning av just deras intervju till dem för avstämning. Informanten har då främst 

velat komplettera med mer information.  

 Jag har meddelat samtliga informanter att de kan få ta del av min slutliga rapport, i 

enlighet med rekommendation 2. 
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2 Forskningsbakgrund 

2.1 Metoden ”Att skriva sig till läsning” enligt Trageton 

Grundtankar  

Metoden har sitt ursprung i ett konstruktivistiskt och sociokulturellt synsätt på lärandet, enligt 

Trageton (2005). Han betonar att lärandet ska ta sitt ursprung ur elevernas förkunskaper och 

att lärandet sker i ett samspel och i samtal mellan eleverna. Undervisningen bör vidare vara 

temaorienterad. Metoden betonar också eleven som producent istället för konsument. 

Trageton anger att datorn numera finns i de allra flesta hem och upplevs som något naturligt 

och självklart för eleverna. 

 

Förskoleklass - steg för steg 

Läs- och skrivinlärningen börjar enligt Trageton-metoden (Trageton, 2005) med att skriva, på 

datorn. Därför väljer Trageton hellre benämningen skriv- och läsinlärning. Datorn är ett 

lättare verktyg än pennan, enligt Trageton. Därför bör eleverna få börja med det lättaste och 

först i skolår 2 börja skriva för hand. Däremot ska det som skrivs på datorn normalt skrivas ut 

på papper och barnen uppmanas att rita till texten. 

 Arbetet enligt Trageton-metoden inleds med ett bokstavstest för att se hur många 

bokstäver en elev redan kan. Sedan kan ett nytt test göras redan efter en termin. Alfabetet är 

viktigt och ska finnas ”överallt” i klassrummet. Typsnittet ska vara Times och storleken minst 

20, men eleverna får gärna prova andra typsnitt. Trageton anser att eleverna själva bör rita 

bilder till varje bokstav, för att utgå från elevers egna associationer. Vidare anger Trageton att 

ordbehandlingsprogrammet alltid ska stå öppet för att det ska bli enkelt för eleverna att börja 

arbeta vida datorn. Rättstavningen ska vara avslagen. Först i skolår 3 är eleverna mogna för 

den feedback som rättstavningen ger, enligt Trageton. 

 Första steget enligt Trageton-metoden är vad han kallar ”bokstavsräckor”. Eleverna får 

då skriva helt fritt vid datorn och texten behöver inte bli någon verklig text, utan bara en räcka 

av bokstäver som eleverna lekt fram. Sidorna skrivs ut och sätts samman till en personlig 

”bokstavsbok”. Denna bokstavsbok används sedan i många timmar på olika sätt, t.ex. genom 

att räkna antal ”O” o.s.v. Bokstaven bör sägas högt när eleven hittar den, enligt Trageton. 
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Först övar de bokstavsnamnet och senare används ljudet. Fingersättningen är viktig enligt och 

bör övas lekfullt redan från början.  

 Steg två enligt Trageton-metoden är att komplettera bokstavsräckorna med att skriva sitt 

eget namn och att leka lite med det. I steg tre får bokstavsräckorna representera en berättelse 

med ”hemlig skrift”. Eleverna ritar bilder och skriver hemlig skrift som berättelse till sina 

bilder. Läraren kan skriva en egen ”översättning” med vanlig skrift. Läraren kan också 

anteckna en elevs berättelse, eller bara en mening. Man läser då tillsammans när det skrivs 

ner, och sedan kan eleven ”läsa” sin egen berättelse/mening eftersom handlingen redan är 

känd. 

 I fjärde steget börjar eleven att använda sig av några kända ord i sitt skrivande, ljudar 

gärna igenom dem, och efterfrågar ofta hjälp med stavningen. Steg fem innebär att skapa 

”ordböcker”, först en bok med alla ord de skriver, sedan en bok per bokstav med ord som 

börjar på den bokstaven. Böckerna binds ihop och de ställs i bokstavsordning. Steg sex 

innebär enligt Trageton att eleverna skapar en egen stavning, ofta ljudenlig. I steg sju ska man 

börja stimulera eleverna att dela upp sin text i ord och i steg åtta ska man arbeta med 

temaorienterade texter. Steg nio innebär brevskrivande och i steg tio rekommenderar Trageton 

att man väljer att arbeta med något tema med matematikinriktning. I steg 11 är det dikter som 

gäller och då blir det tillfällen att öva rim. 

 Trageton-metoden gör, enligt Trageton, att eleverna kan läsa när de börjar skolår 1. Om 

någon inte kommit riktigt ”i mål”, rekommenderar han bokstavsträning på det som saknas. 

Han rekommenderar att eleverna nu får tillgång till varandras texter, men också till annan 

litteratur i ett gemensamt klassbibliotek. När det gäller ABC-böcker anser han att de också ska 

finnas, men eleverna ska ha många olika sådana att välja på. Vidare beskriver Trageton hur 

man bör möblera i skolår 1, med arbetsstationer för samling och klossbygge, fasta material, 

lera, tecknande, spel och datorer. Han visar även skisser på hur en sådan miljö kan se ut. 

Trageton anser att eleverna ska få skriva brev, poesi, skapa tidningar och skapa läseböcker 

själva. När man skapar en tidning kan man studera färdiga tidningar, leka med layout, bilda en 

”redaktion” samt göra ett första utkast, få synpunkter och sedan arbeta om texten. 

 Trageton betonar att det är viktigt, speciellt i förskoleklass, att verksamheten ska vara 

lekfull. Annat som han betonar som viktigt är att eleverna alltid arbetar två och två vid 

datorerna. Det ger ett viktigt samspel och de kan hjälpa varandra med både språk och teknik. 

Trageton avfärdar farhågan att ortografiska avvikelser skulle ”fastna”. 
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Skolår 1 och 2 

Under förskoleklassen har eleverna lärt sig bokstäver och kommit igång med flera olika typer 

av texter. För skolår 1 och 2 handlar därför metoden främst om fortsatt textskapande på 

elevernas nivå. Det kan handla om berättelser, brev, dikter, faktatexter, tidningar och egna 

läseböcker. Eleverna uppmanas att rita till det skrivna. Först i skolår 2 börjar man även att 

skriva för hand, med penna. 

 

Kritik mot Trageton-metoden 

Enligt Hedström (2009:110)* kritiserar Myrberg metoden. Han anser att den saknar tillräck-

ligt forskningsstöd och han tycker inte heller man bör slänga ut läroböckerna, som han tycker 

att Trageton förespråkar. Lundberg anser enligt Hedström (2009:76-77) att man bör gå från 

delar till helhet istället och kritiserar metoden. Lundberg hävdar också, enligt Hedström, att 

när man formar en bokstav med handen, samtidigt som man ljudar, ger detta en förstärkning 

till minnet. Jakobsson (2006) framhåller också att Trageton inte har bevisat att man lär sig 

läsa och skriva bättre med hans metod. Han säger även att en metod inte räcker, samt att 

lärarens kunskap är viktigast. Även Trageton själv (2006) betonar att lärarens utbildning är 

viktig, även utbildning i andra metoder. 

2.2 En studie av en ”Trageton-lik” miljö 

Folkesson (2004) har studerat en verksamhet som liknar Tragetons metod. Hon har följt två 

klasser år 1-3, som arbetade med datorer i läs- och skrivinlärningen. Likt Trageton-metoden 

producerade eleverna mycket text själva, gärna för kommunikation av olika slag, men de 

hämtade också texter från litteratur och från Internet. Lärarna i studien betonade, enligt 

Folkesson, att lärandet bäst sker i verkliga sammanhang och de fångade också tillfällen för 

skrivande för verklig kommunikation. Läsandet och skrivandet verkar löpa parallellt i den 

studerade verksamheten. Till skillnad från Trageton-metoden använde de också läroböcker i 

läs- och skrivinlärningen, samt lät eleverna träna bokstäver med papper och penna.  

 

I studierna har Folkesson sett att datorn i läs- och skrivundervisningen har givit följande 

resultat:
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• Elevernas lust att skriva ökade,  

• Eleverna orkade prova fler alternativ, 

• De arbetar gärna med förbättringar av sina texter och s.k. processkrivning.  

• Mer fritt lekande med texten, t.ex. typsnitt m.m. 

• De reflekterade mer kring arbetet.  

• Det blev lättare för eleverna att läsa varandras texter, 

• Självförtroendet stärktes, 

• Delaktigheten ökade, 

• Hjälpsamheten ökade, 

• Eleverna blev mer fokuserade på uppgiften,  

• Det negativa Folkesson sett var främst datorproblem, men dessa löstes med god 

stöttning och en positiv inställning. 

 

Framgången med projektet förklarar hon med bra tillgång till datorer och support, men även 

med tydlig organisation och ledning i vardagen. Det ger eleverna ramar som de sedan kan 

arbeta mer självständigt utifrån, enligt Folkesson. Lärarna har också varit två som kan hjälpa 

och stötta varandra.  

2.3 Datorer i undervisningen 

Liberg (2007:26-27) anser att IKT ger möjligheter att uppleva text på många sätt. Det kan 

hjälpa till att skapa mening och stimulera fler sinnen. Text kan bli uppläst på datorn, ljud och 

bild kan samverka, läsandet och skrivandet kan stå i dialog till varandra. Via länkar kan man 

lätt nå ytterligare information och få förklaringar. Hon visar också på att lågmotiverade elever 

kan bli mer motiverade läsare med datorns hjälp. Vidare poängterar Liberg att ordbehand-

lingsprogram ger större rörlighet i texten. Nya läs- och skrivarstrategier utvecklas. 

Alexandersson m.fl. (2001:110) skriver att ”Datorn tycks öka deras möjlighet att träna på 

språket och innehållet i texter istället för att lägga ned mycket energi på formandet av 

bokstäver.”. Samtidigt visar Alexandersson m.fl. (2001:113-114) att pedagogerna behöver 

kompetens inom IT, annars kan den bristande kompetensen hindra elevernas lärande. 
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Alexandersson m.fl. (2001:62) visar att elever upplever datorn som ett naturligt verktyg i 

vardagen och för lärande. 

 Alexandersson m.fl. (2001: 83) hävdar, i enlighet med Trageton och Folkesson (se 

ovan), att både skrivlusten, skrivarglädjen och självförtroendet ökar om eleverna får använda 

datorn för ordbehandling. Folkesson (2004:134-135) pekar på att andra studier också visat 

goda resultat för datorer i undervisningen, men att datorer ändå förekommer i förhållandevis 

liten omfattning i elevernas vardag. Hon lyfter fram visade effekter inom hjälpsamhet, 

skrivglädje, motivation. Till exempel Johnson (2000) har tidigt visat hur datorn stimulerar till 

kreativt skrivande. Alexandersson m.fl. (2001:66) visar också att elever upplever det lättare 

att sudda och ändra, och att det blir finare.  

 Tragetons egen studie (2002) visar upplevda effekter kring inlärning och samarbete. Ett 

antal internationella undersökningar redovisar, enligt Myndigheten för skolutveckling (2007), 

goda effekter av IT i skolan. De pekar bl.a. på mätbara och/eller upplevda positiva effekter 

kring inlärning, samarbete och motivation.  

 Datorn har visat sig speciellt värdefull för barn i behov av särskilt stöd, enligt 

Folkesson, något som Alexandersson m.fl. (2001:83) också hävdar. De visar också hur en del 

elever blir frustrerade över ordbehandlingsprogrammet när det blir svårt att hantera. 

Alexandersson m.fl. (2001:74) visar också att tidsbrist ibland kan göra att pedagogen gör 

saker ”åt eleverna” i ordbehandlingsprogrammet.  

 Skolverket (2007:73) visar resultat som pekar i en annan riktning. Kvaliteten i elevers 

texter i skolår 1 kan minska när de använder datorer, även om det kan förklaras av att 

metodiken i den studerade miljön inte lämpade sig för datorstöd. För följande läsår ökade 

dock kvaliteten. 

 Alexandersson m.fl. (2001:119) undrar hur möjligheterna med IKT egentligen 

tillvaratas. Folkesson undrar: ”Varför vill inte fler låta alla barn få känna den skrivglädje, som 

lärarna och barnen berättar om i detta och andra projekt?” (Folkesson 2004:135). 

2.4 Elevsamarbete i läs- och skrivinlärningen 

Liberg (2007:29) anser att elever som får läsa och skriva tillsammans med många olika 

personer i skilda sammanhang, har en bättre grund för sin läs- och skrivinlärning. Nielsen 

(1999) har också visat att samarbete leder till bättre lärande. Alexandersson m.fl. (2001:72-

73) anger att samarbetet kan se olika ut. Ett mer kompetent barn kan handleda ett annat, och 
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ändå tjäna mycket själv på denna situation. De kan också ha nytta av varandras kunskaper, 

eller stöttande prova och utforska sig fram inom något okänt. Lärande sker även när man tittar 

på vad den andra gör vid datorn (Alexandersson m.fl. 2001:83-84). Alexandersson m.fl. 

(2001:80-82) visar vidare hur samspelet, diskussionerna och samarbetet ökar om datorn 

används för att lösa ett problem. Eleverna blev också mer engagerade och skillnaden i 

dominans minskade. Vidare läste de igenom sin skrivna text mer, och kommenterade även 

varandras texter mer, när de blev synliga på skärmen (Alexandersson m.fl. 2001:96). 

Alexandersson m.fl. (2001:107) visar också att det kan vara lättare att komma framåt i arbetet 

vid datorn om man är två. Eleverna tog fler risker och antog fler intellektuella utmaningar när 

de var två. 

 Liberg (2007:29) betonar att samspelet runt texter gör att eleven kan använda tidigare 

erfarenheter för att förstå det nya lästa. Även Myrberg (2003) betonar vikten av att samtala 

om det lästa. Myrberg anger enligt Hedström (2009:113) att man i samtalet kan förklara nya 

ord, samt diskutera textstruktur och genre. Liberg hävdar till och med att det kan vara det 

viktigaste stöd man kan ge för elevernas läs- och skrivutveckling (2007:32). Samtidigt lyfter 

hon fram att ett sådant samspel inte alltid är helt vanligt i andra kulturer. Skolverkets studie 

(Skolverket, 2007) visar att sådana samtal inte heller är vanliga i den svenska skolan. 

2.5 Val av läs- och skrivinlärningsmetod 

Liberg (2007:34-35), Hedström (2009:12) och Myrberg & Lange (2006:8) berättar om den 

debatt som pågått mellan ljudmetoden och helordsmetoden. Samtidigt belyser de att samsynen 

nu har ökat. Liberg säger: ”Det handlar inte om ett aningen eller, utan om ett både och.” 

(2007:35). Samtidigt anger hon att det troligen inte är valet av metod som är det avgörande. I 

en senare text beskriver Hedström (2009:46-47) att Liberg visar på ”balanserade metoder” 

som använder båda synsätten och som kan skapa mer mening för eleverna. Taube (1999) visar 

att det i Stockholm 1993-1997 var vanligast med en blandmetod. Vidare anser Liberg, enligt 

Hedström (2009:49), att nya lärare kan ha hjälp av att främst använda sig av en enda läslära. 

Hon lyfter fram hur den kan fungera som en stödstruktur för lärarens lärande och hur en 

eventuell mentor kan hjälpa läraren att utvidga sin verksamhet. Myrberg är enligt Hedström 

(2009:104-112) skeptisk till metodskolor över huvud taget, men betonar vikten av lärarens 

kompetens i språkutveckling och strukturen kring undervisningen, t.ex. diagnoser. Alla barn 

måste klara fonemanalys, stavelseanalys och morfemanalys. Han förespråkar mycket 
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högläsning och skrivande, samt betonar vikten av ett gott samspel i klassrummet. Hedström 

(2009:186-191) visar att Ingvar betonar vikten av evidensbaserade metoder. Han undrar 

varför det finns ett motstånd mot att utvärdera vilka metoder som är bäst, och anser att 

internationella exempel visar att systematiska insatser ger effekt. Han håller med om att läs- 

och skrivinlärning inte ska ses som antingen eller, utan som både och. Vidare betonar också 

han lärarnas kompetens och att de följer elevernas utveckling.  

 Myrberg (2003:7) anger att ”Hög lärarkompetens är den mest betydelsefulla 

beståndsdelen i pedagogik som lyckas utveckla elevernas läs- och skrivförmåga och förhindra 

att läs- och skrivproblem uppkommer.”. Vidare är det viktigt med ett strukturerat arbetssätt 

och individuella lösningar, enligt Myrberg. Han betonar att lärarens uppgift är att ha insikt i 

flera olika metoder, och att sedan välja metod efter grupp och individer (2003:9), vilket även 

Hedström (2009:5) påpekar. Myrberg ser risker med att tillämpa en enda metod ensidigt 

(2003:9-10). Han betonar också vikten av att studera metoders effektivitet, även om han anser 

att de alltid ska tillämpas med hänsyn till individuella behov. Myrberg & Lange (2006:12) 

anger att man i USA och i Storbritannien har uttalat att man ska välja metoder utifrån bevisat 

resultat. 

 Alexandersson m.fl. (2001:82) betonar att skrivande är att kommunicera och att språket 

utvecklas naturligt i meningsfulla sammanhang. De lyfter fram forskning som visar att ”barn 

som inte får formell läs- och skrivundervisning utan dagligen samtalar, läser och skriver i 

intresseväckande och lustfyllda sammanhang, utvecklar sitt tal och skriftspråk bättre än 

traditionellt undervisade barn.”. Liberg (1991:19) anger till och med att ”användandet av 

traditionella läs- och skrivmetoder kan leda till att elever får läs- och skrivsvårigheter”. 

 Bergöö m.fl (1997:34) anger att Stephen D. Krashen hävdar att lärare undervisar så som 

de själva har blivit lärda, inte baserat på teorier om inlärning. Han anser vidare att det är 

viktigt att eleverna får ”känna sig som skrivare”, men att undervisning i hur man skriver har 

liten eller ingen effekt alls. Det viktiga är att skriva ofta och att få gensvar när man skriver. 

Bergöö m.fl (1997:37) hävdar vidare att barn inte behöver språkövningar, utan istället lust- 

och meningsfull språkanvändning. Istället för bokstavsinlärning bör eleverna ägna sig åt 

läsning och skrivning (1997:43). Vidare beskriver de en klassrumsmiljö med mycket 

funktionellt skrivande och läsande, där alla möjligheter till skrivande för kommunikation 

fångades redan på lågstadiet (1997:47-94). Eleverna skrev på datorer, redigerade, arbetade om 
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och skrev ut. Förutom berättelser och dagbok, skrev de meddelanden hem, matlistor, 

protokoll, samt brevväxlade. 

 Gustafsson & Mellgren (2005) lyfter också fram vikten av funktionellt skrivande, samt 

att det är viktigt att läraren kan anta elevens perspektiv i skrivutvecklingen. 

 Lundmarks undersökning (2006) visar att lärarna anser att de väljer läromedel för läs- 

och skrivinlärningen baserat på främst pedagogiska motiv, samt att arbetslagen väljer 

tillsammans. De la speciellt stor vikt vid meningsfullhet, god självbild, motivation och 

sammanhang för eleven. 

 Lundberg (2007) betonar att språklekar gör att barn upptäcker språkets formsida. Hans 

föreslagna språklekar ska ge en bra grund före läsinlärningen. Eleverna får då lättare att 

”knäcka koden”. 

2.6 Motivation 

Myrberg och Lange (2006:67) betonar lärarens lust för sitt yrke har betydelse för elevers läs- 

och skrivinlärning. Liberg anser, enligt Hedström (2009:51), att speciellt elever från 

studieovana miljöer måste motiveras varje dag.  

 Bergöö m.fl. (1997:35) anger två viktiga aspekter för att lyckas mer sitt läs- och skriv-

lärande: Att man tror på sin förmåga och att man känner sig som en skrivare. Myrberg & 

Lange (2006:29) talar om hur negativa erfarenheter kan leda till mindre motivation: ”Elevens 

självbild påverkas i hög grad av läs- och skrivmisslyckanden. En vanlig följd av läs- och 

skrivinlärningsmisslyckanden är att eleven försöker undvika alla situationer där han/hon 

möter läs- och skrivutmaningar.”.  

2.7 Tidig skrivlek 

Liberg (2007:30-31) berättar om tidiga former av läs- och skrivlek. Hon påpekar att det ofta i 

början blir det egna skrivandet som tar överhanden över läsandet och att det första skrivandet 

ofta är kort och kombineras med bilder. De producerar egna texter utifrån egna erfarenheter. 

Liberg (2007:27) hävdar att grunden för läs- och skrivinlärning läggs före skolan. Hedström 

(2009:5) håller med och betonar att läs- och skrivinlärning varken har en början eller ett slut. 

Skolverket (2007:65) menar att barn har rika erfarenheter av skriftspråket innan de börjar 

skolan. Liberg anser att det är viktigt att elevernas tidigare läs- och skrivaktivteter tas till vara 
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i skolans vardag. Även Lundberg framhåller, enligt Hedström (2009:143-146), att 

läsutvecklingen startar långt före skolstarten. 

 Myrberg (2003:8) betonar att barn måste få tillfällen att leka med bokstäver och ord 

både i förskolan och i förskoleklassen. Deras eget intresse ska tas tillvara och de behöver även 

uppmuntran. Björklund (2008) pekar på att redan små barn känner sig som kompetenta läsare. 

Fast (2007) redovisar hur yngre barns liv är fullt av texter inom deras populärkultur, men 

visar också att skolan inte tar tillvara dessa kunskaper, utan vanligen arbetar med en bokstav i 

taget på ett mer formellt sätt. Enligt Hedström (2009:107, 114) betonar Myrberg vikten av att 

skolan tar vid där förskolan och förskoleklassen slutar, annars kan det bli problem. 

2.8 Fonologisk medvetenhet 

Liberg (2007:29) betonar fonologisk medvetenhet som en viktig grund för elevers läs- och 

skrivutveckling. Har man brister i den, är det en tydlig indikation på att man senare kan få 

bekymmer, enligt Liberg (2007:33-34). Hedström (2009:42) anger, i en senare text, att Liberg 

anser att det bara är sambandet mellan fonologisk medvetenhet och dyslexi som är tydligt 

bevisat och inte med mer allmänna läs- och skrivsvårigheter. Hon ifrågasätter vilket som 

kommer först; Är fonologisk medvetenhet en förutsättning för läsandet eller en följd av det? 

Tornéus påstår, enligt Hedström (2009:70), att det är läsandet som skapar fonologisk 

medvetenhet. Myrberg (2003:8) talar om vikten av språklekar och betonar det fonologiska 

inslaget som speciellt viktigt. Myrberg anser, enligt Hedström (2009:102-103), att det inte 

finns någon väg förbi det faktum att vårt språk är uppbyggt av bokstäver som representerar 

språkljud, även om barns utveckling kan se väldigt olika ut. Han betonar dock vidare att man 

inte får stanna vid att ljuda orden utan eleverna måste successivt gå över till ortografisk 

läsning. 
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3 Metod och material 

3.1 Undersökningsgrupp 

Jag har intervjuat sju informanter på tre olika skolor. Dessutom har jag genomfört fyra 

observationer, en i varje klass nedan. Både skolornas och informanternas namn är fingerade. 

För att underlätta för läsaren börjar informanternas namn på samma bokstav som deras 

respektive skola.  

 

Skolans namn Arbetar med 

Trageton-

metoden? 

Annat speciellt Informant Arbetar som 

Stig Lärare i förskoleklass 

Stina Lärare i skolår 1 

Smygskogen Ja Nystartad 

En dator per elev 

Sari Rektor 

Berit Förskollärare Backaskogen Ja Arbetar med gamla 

datorer Birgitta Lärare i skolår 2 

Kristina Lärare i skolår 1 Kronskogen Nej Mer traditionell läs- 

och skrivinlärning Karin Speciallärare 

Tabell 1. Översikt över skolor och informanter. 

 

För att försöka hitta skolor som arbetar med Trageton-metoden har jag sökt på Internet både 

på metodens titel, ”Att skriva sig till läsning”, och på ”Trageton”. Jag har sedan mailat ett 

antal skolor för att höra om de kunde vara intresserade. De skolor jag fick kontakt med, är de 

två skolorna i undersökningen. För att kunna höra varför man inte väljer Trageton-metoden, 

tog jag kontakt med en kommunal skola, och där en klass i skolår 1, som arbetar just med läs- 

och skrivinlärning, men med mer traditionella läromedel och utan datorer. 

 Före mitt besök tog jag reda på vilka pedagoger som arbetar med läs- och 

skrivinlärning, samt vilka som är inblandade i beslutsprocessen att välja metod för detta. Det 

gjorde att det blev lite olika informanter på de tre skolorna. På den första skolan är det främst 

rektor som har påverkat valet av metod. Därför har jag där intervjuat både henne och lärare i 

förskoleklass och skolår 1, där man arbetar med Trageton-metoden. På skola nr två är det 
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främst arbetslaget som bestämt metod tillsammans. En lärare har varit lite mer drivande i valet 

av metod. Därför har jag intervjuat henne, samt en förskollärare i förskoleklass där man också 

arbetar med Trageton-metoden. På den sista skolan, jämförelseskolan, är det läraren själv som 

väljer metod för läs- och skrivinlärningen, som man anger främst sker i skolår 1. Ändå anser 

både läraren och specialläraren att även specialläraren har stort inflytande på lärarens val av 

metod. Därför har jag intervjuat både läraren och specialläraren. 

 

Dessa är de tre skolorna, med informanter. Alla namn är fingerade. 

 

Smygskogen är en nystartad friskola med elever i förskoleklass till skolår två, där man valt att 

använda Trageton-metoden som en grundstomme i läs- och skrivinlärningen. De har 21 elever 

i förskoleklass, 10 i skolår 1 och 10 i skolår 2. Ettan och tvåan går delvis tillsammans. Jag har 

besökt förskoleklass och skolår 1. Alla elever har varsin modern bärbar dator. Klassrummet 

för skolår 1-2 har en SMART Board. Skolan ligger mycket lantligt och är inredd i en gammal 

byggnad som anpassats för att passa för skola. I skolan finns bland andra tre lärare, en för 

varje årskurs. Alla barn har mer eller mindre svensk bakgrund. Läraren i förskoleklass, Stig, 

är ganska ny lärare, medan läraren i skolår 1, Stina, har provat andra metoder för läs- och 

skrivinlärningen under ett tiotal år. Rektor Sari har metodansvar på skolan. Hon har stor 

erfarenhet av läs- och skrivinlärning sedan tidigare, även från Trageton-metoden. 

 Backaskogen är en kommunal skola som har två paralleller med elever i förskoleklass 

till skolår tre och här har man arbetat med Trageton-metoden sedan hösten 2005. I det 

arbetslag jag besökt ingår klass F-3. Skolår 2 har 20 elever och en lärare. Klassen har en 

dator, men just utanför rummet ligger arbetslagets ”Mediatek” med 12 gamla avlagda datorer 

och några skrivare. Skolan ligger i en del av ett förortscentrum, tillsammans med simhall, café 

m.m. Många barn i klassen har minst en förälder med annat ursprung än Sverige. Både 

förskolläraren, Berit, och läraren i skolår 2, Birgitta, är mycket erfarna pedagoger. Birgitta har 

arbetat med läs- och skrivinlärning sedan 1973. 

 Kronskogens skola är en kommunal skola med elever i förskoleklass till skolår nio. 

Här arbetar man inte alls med datorer i läs- och skrivinlärningen. Det är flera paralleller och 

uppemot 30 elever i varje klass, så även i den ettan som jag besökt. Klassen har en dator. 

Skolan består av flera byggnader med en asfaltgård emellan. Vår klass går i en del av 

huvudbyggnaden, som är en ganska traditionell tegelbyggnad. Klassen har en lärare och vissa 
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timmar även en fritidspedagog. Alla barn har mer eller mindre svensk bakgrund. Läraren i 

klassen, Kristina, är mycket erfaren när det gäller läs- och skrivinlärning. Dessutom har 

skolan en mycket erfaren speciallärare, Karin. 

3.2 Val av undersökningsmetod 

Man brukar beskriva fem olika metoder för undersökning: observation, intervju, enkät, 

dokumentanalys och experiment (Stukát 2007:35-56). För den här undersökningen har jag 

valt observation och intervju. 

 Det är forskningsproblemet som ska styra metodvalet (Stukát 2007:36). Hur väljer en 

klass eller en skola läs- och skrivinlärningsmetod? Hur går det valet till? Och varför väljer en 

skola inte metoden? För att kunna observera detta hade jag behövt sitta med i rätt sorts 

diskussioner. Samtidigt är nog ett sådant val ofta en inre process hos skolledaren eller läraren. 

En inre process går inte att observera, utan studeras enklast vid en intervju. Därför har jag valt 

att intervjua de som främst påverkat valet av inlärningsmetod. Enkät hade varit intressant om 

jag velat studera mera kvantitativt, t.ex. hur en mängd skolor såg på metodvalet. Nu är mitt 

syfte mera kvalitativt, d.v.s. jag vill gå in och studera hur valet gått till på tre skolor. Ibland 

kan det kanske finnas dokumenterat hur valet av inlärningsmetod har skett. I så fall hade 

dokumentanalys kunnat vara en metod. Nu har jag inte upplevt att skolor brukar motivera sitt 

val på detta sätt, därför föll även denna metod bort. 

 För att kunna studera underfrågan hur man arbetar med Trageton-metoden, har jag både 

intervjuat och observerat klassrumssituationer. Genom att observera har jag fått möjlighet att 

inte bara få informanternas syn på det hela, utan har kunna skaffa mig en uppfattning själv. 

Vid mina observationer har jag inte gått efter något fast schema, utan öppet noterat det som 

skett i klassrummet. För att minska min egen påverkan på situationen har jag försökt att sitta 

lugnt på en stol i ett hörn. Ibland har jag varit tvungen att förflytta mig för att kunna studera 

vad som skett i olika delar i klassrummet. Jag har då ändå försökt hålla mig i bakgrunden och 

inte störa. Mitt fokus har legat på att försöka se hur datorerna eventuellt kan hjälpa eleverna i 

sin inlärning, samt att studera hur samspelet går till. 

 När det gäller frågan vad pedagogerna anser att Trageton-metoden ger eleverna, känns 

det naturligt att välja intervju, eftersom det är deras åsikt jag frågar efter. 

 Mina intervjuer kan betecknas som ostrukturerade intervjuer (Stukát 2007:39). Jag har 

haft fasta frågor, men har lagt fram dem i den ordning som passat situationen. För att 
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formulera frågorna har jag dels utgått från frågeställningen ovan, men även från tidigare 

forskning. Ibland har jag följt upp med en fråga, t.ex. ”Hur tänker du” eller ”Kan du berätta 

mer?”. För att kunna sätta informantens svar i relation till deras erfarenhet, har jag även frågat 

om deras bakgrund, främst inom läs- och skrivinlärning. Genom att ställa en ganska öppen 

fråga och låta informanten själv beskriva sin metod, ville jag försöka få syn på hur just 

han/hon ser på sin metod. De ord och beskrivningar han/hon väljer, ger en bild av hans eller 

hennes synsätt. När de sedan fick berätta om vad de ser för resultat, fördelar och nackdelar, 

samt vad de vill utveckla, hoppades jag kunna få höra vad de är särskilt nöjda med, men också 

fånga upp de saker som kanske inte riktigt fungerar så som hon eller han tänkt. För min 

undersökning var också antalet datorer i klassen relevant. Min gissning var i alla fall att det 

kan påverka metodvalet. Därför frågade jag även om antal datorer.  

 När metodvalet görs av en skolledare, kan jag se både yttre och inre faktorer som kan 

påverka. Därför har jag frågat både om hur man valt metod, men också vad han/hon upplever 

har styrt valet. 

 Under intervjuerna har jag givit informanterna mycket spelrum att själva berätta. Detta 

har jag gjort för att få en uppfattning inifrån, från informantens perspektiv. Jag är medveten 

om att jämförbarheten mellan informanterna och skolorna därför minskar, som Stukát 

(2007:37) påpekar. Jag har därför varit noga med att ändå hålla mig till samma frågor. Ibland 

har jag ställt följdfrågor när jag känner att jag inte riktigt fått svar på min fråga. Under 

intervjuerna har jag vidare försökt hålla mig så neutral som möjligt, när det gäller uttryck, 

betoning, minspel m.m. för att få så rättvisande och jämförbara svar som möjligt. Troligen har 

jag ändå påverkat informanterna på något sätt, det är nog omöjligt att undvika.  

 Intervjuerna har utförts i enskilt rum, för att vi ska bli så lite störda som möjligt.  

3.3 Bearbetning av materialet 

Jag har spelat in intervjuerna på digitalt media. Sedan har jag lyssnat igenom dem flera 

gånger, stoppat och spolat tillbaka vid oklarheter. Därefter har jag gjort en sammanställning 

av var och en av dem, för att få svaren tydligt överskådliga. Efter det har jag analyserat 

sammanställningarna för att hitta mönster, skillnader och likheter. Det är dessa som belyses i 

resultatdelen. Därefter har jag jämfört mina funna svar med tidigare forskning, för att hitta 

stöd och motsägelser, likheter och skillnader. Detta görs i den avslutande diskussionen. 
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3.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Jag har valt att intervjua personer som gjort metodval för läs- och skrivinlärningen. Utöver 

detta har jag observerat hur eleverna arbetar med den valda metoden. För att öka min 

undersöknings validitet skulle jag, även kunnat intervjua Trageton själv, elever och föräldrar 

på de tre skolorna, samt kritiker till metoden. Tyvärr är detta ett begränsat arbete, varför jag 

har varit tvungen att välja bort grupper. 

 Intervjuer ger informanternas svar. Inget annat. Det är i bästa fall deras syn på saken 

som visas. De kan till och med själva ha valt att inte ge mig sanningen, det har jag ingen 

möjlighet att veta. Vid mina observationer blir det samtidigt min tolkning av det yttre som 

sker. Där har jag ingen möjlighet att studera tankar bakom m.m. Genom att använda mig av 

metodtriangulering, i detta fall genom att jämföra mina intervjusvar med det jag sett under 

mina observationer, kan jag i alla fall se om dessa stämmer väl överens. Det har de verkligen 

gjort. Det bör öka reliabiliteten i informanternas svar, eller åtminstone visa på informanternas 

ärlighet. 

 Mina intervjufrågor är baserade på den tidigare forskning jag funnit. Jag har använt det 

lästa och min tidigare kunskap i ämnet för att formulera målinriktade frågor. Ändå är de 

formade utefter mina tolkningar och mina värderingar. Säkert kan man ställa andra frågor för 

att uppnå syftet med undersökningen, och säkert kommer man till viss del då att få andra svar. 

Om någon annan skulle ställa mina frågor, skulle de troligen, åtminstone till viss del, få andra 

svar. Mina följdfrågor har inte varit många, och främst ställts i syfte att reda ut oklarheter i 

informanternas svar, men de påverkar självklart också resultatet. Det är också jag som till sist 

tolkat informanternas svar. Även om jag försökt göra detta på ett objektivt sätt, påverkas 

säkert min tolkning av mina värderingar och tidigare erfarenheter. Jag är t.ex. mycket van vid, 

och positivt inställd till, att använda datorer. Det gör det lätt för mig att se möjligheter för 

verktyget, men troligen har detta också påverkat undersökningen på något sätt. Hade en 

person med mer skeptisk inställning till datorer ställt samma frågor, och hade han eller hon 

tolkat svaren annorlunda? Troligen. Tyvärr begränsas undersökningen i tid och resurser, 

annars hade det varit intressant att studera. 

 Har jag mätt det jag vill ha svar på? Jag har intervjuat personer om valet av metod. 

Ändå vet jag inte riktigt hur mina informanter har tolkat mina frågor. Finns det saker de anser 

självklara, som de därför inte har nämnt? Eller går kanske mina frågor att tolka på olika sätt? 

Sedan är det säkert mycket mer som styr valet, saker som informanterna inte tänker på just nu, 
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eller kanske inte alls är medvetna om. Troligen styr både tidigare erfarenheter och 

grundläggande värderingar många av våra val i livet. Vi kan också välja känslomässigt, men 

sedan motivera det utifrån logiska argument. Informanterna har med sig många erfarenheter 

som inte kan redovisas under en kort intervju. De har grundläggande värderingar som är svåra 

att redogöra för, eller ens att få syn på. Att på något sätt få med detta i undersökningen hade 

ökat validiteten. Jag har begränsat mina intervjufrågor till erfarenheter inom läs- och 

skrivundervisning. 

 Min undersökning beskriver svar och observationer från tre skolor. Skolorna är 

visserligen ganska olika, men jag har ingen möjlighet att veta hur representativa dessa skolor 

är i ett vidare sammanhang. Urvalet har begränsats till de skolor som svarat positivt på min 

förfrågan, men också på grund av den begränsade tiden för detta arbete. Fler skolor hade ökat 

generaliserbarheten för undersökningen. 
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4 Resultat 

4.1 Valet av Trageton-metoden – varför och varför inte 

Skälen till att man valt Trageton-metoden varierar mellan de båda skolorna. På Smygskogens 

skola är det främst två saker som styrt valet av metod: Satsningen på en dator för varje elev, 

samt rektorns goda erfarenheter av Trageton-metoden sedan tidigare. På Backaskogens skola 

har Birgitta arbetat länge med LTG. Hon beskriver att hela arbetslaget gärna provar nytt och 

vill utvecklas. Våren 2005 var de därför och lyssnade på en föreläsning med Arne Trageton 

och blev mycket inspirerade att börja prova. Birgitta anser att LTG och Trageton-metoden är 

ungefär samma sak. Bara datorn var ett nytt inslag. 

 I Kronskogens första klass har man inte valt Trageton-metoden. Istället arbetar man 

främst med en bokstav i taget, enskilt arbete och små arbetsböcker. Här anger läraren Kristina 

att hon själv väljer vilken metod hon vill använda. Samtidigt påpekar både hon själv och 

specialläraren Karin, att även hon har stor inverkan på lärarens val av metod. Kristina har stor 

respekt för Karins kunnande och Karin visar löpande utvalda nyheter inom området för 

arbetslaget. Kristina har en bakgrund inom ljudmetoden och Maja Witting. Även Karin 

beskriver sig som ”fonemiker”. Dessutom tillämpas mycket fonemiska övningar i 

förskoleklassen. Kristina känner att Karin stödjer hennes val av metod.  

 Karin anser inte att hon är så insatt i Tragetons metod. Hon ser några farhågor med 

metoden. Till exempel anger hon att forskning visat att handens rörelser vid formandet av 

bokstäver ger stöd för minnet. Hon är också förespråkare för att använda skapande och många 

sinnen i läs- och skrivinlärningen och undrar om detta kommer med i Tragetons metod. Hon 

är inte beredd att byta metod förrän hon kan se forskning som visar att en ny metod fungerar. 

Samtidigt noterar hon att som speciallärare måste hon vara öppen för att prova fler metoder. 

Även lärare behöver kunna mer en än metod, anser hon. Karin kan också se att hon själv kan 

ha ett personligt motstånd mot datorer och att det kanske påverkar hennes inställning.  

4.2 Tillämpning och anpassning av Trageton-metoden 

Backaskogen är den skola i studien som arbetar mest likt Trageton-metoden. Här har man 

gamla datorer och man arbetar nästan alltid två och två vid dem. Eleverna står upp vid 

datorerna. Det enda Birgitta ser att de inte är så noga med, är att eleverna här får skriva mer än 
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en mening per sida. I hennes klass får eleverna välja själva, och de väljer ofta att skriva mer 

på varje sida. Birgitta anger att man kompletterat Trageton-metoden med en hel del språklekar 

och funderingar kring bokstäver och ljud. Dessutom använder de sig av Kiwi-materialet som 

hon tycker går hand i hand med Tragetons metod. I förskoleklassen beskriver Berit att man 

kompletterar med Bornholmsmodellen, Trulle, samt rim och ramsor. 

 På Smygskogens skola var det från början angivet att varje elev skulle ha varsin dator. 

Eleverna arbetar mycket enskilt på dessa, istället för två och två som Trageton 

rekommenderar. Datorerna är också betydligt lyxigare än de som Trageton förespråkar. Man 

kompletterar Trageton-metoden med läsläxa för alla elever på deras nivå. Andra skillnader är 

att de i skolår 1 f.n. arbetar tillsammans i klassen med en bokstav i taget. De arbetar även till 

viss del med traditionella arbetsblad på papper. Stina vill ändå eftersträva att arbeta mer likt 

Trageton-metoden framöver. Till exempel vill hon införa arbetsplatser där eleverna står upp 

och arbetar två och två och hon funderar på att släppa de gemensamma 

bokstavsgenomgångarna, till lite friare val istället. Stig anger att de i förskoleklassen till att 

börja med har läst en hel del. Vid min observation i förskoleklassen skrev läraren ord som 

”förlagor” på tavlan. De satt också i en ganska skollik miljö vid bord med egna platser och 

arbetade främst enskilt, även om de hjälpte varandra en hel del. 

 Sari påpekar vidare att det oftast inte ens är lämpligt att följa en metod ”rakt av”, i 

enlighet med Myrberg (2003:9). Varje lärare måste göra metoden till sin, men också lägga till 

och ta bort. Samtidigt ser hon vilka ramar hon vill att skolan ska röra sig inom, för att 

Trageton-metoden ska ge resultat. Stina håller med och påpekar, likt Myrberg, särskilt att 

samma metod inte fungerar på alla barn. Som lärare måste man vara flexibel. Hon beskriver 

det som att de ”tar bra idéer” från Trageton-metoden. Även Stig håller med. Han anger att de 

”blandar det som passar”. 

4.3 Resultat och fördelar med Trageton-metoden 

På Smygskogens skola är det främst rektor Sari som har erfarenhet av Trageton-metoden. 

Efter att tidigare ha arbetat tre år metoden har Sari sett anmärkningsvärt goda resultat, säger 

hon. Speciellt pojkarna var stora vinnare. Både Sari, Stina och Stig ser likartade resultat som 

Folkesson (2004). Eleverna skrev längre texter med Trageton-metoden än utan. Sari ser att det 

nu blir vackert när eleverna skriver, de får styra sin egen layout, eleverna får uppleva att de 

skrivit rätt samt att det blir lättare att arbeta med processkrivning nu med datorerna. Lärare 
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Stina anger att det är enklare för eleverna att skriva på dator än med penna, samt att det är 

lättare för eleverna att komma igång med skrivandet. Stina ser att det kan vara svårt att 

motoriskt skriva med penna. Hon berättar också att de flesta elever väljer att arbeta på dator 

om de själva får välja.  

 I förskoleklassen beskriver Stig att ”bokstäverna redan liksom finns där” (på 

tangentbordet). Vidare säger han ”Man känner att de inte behöver sitta och hålla på och 

traggla med hur ett K ser ut, utan det går mycket snabbare att få ur sig ord.”. Vidare beskriver 

Stig att deras skrivlust har utvecklats i och med att de vant sig vid att våga prova att skriva 

själva.  

 I Backaskogens skola ser Berit, även detta i likhet med Folkesson (2004), att eleverna i 

förskoleklassen blir mer intresserade med denna metod. Det anser hon är viktigt, eftersom hon 

också anser att elever idag har svårare att fokusera än förr. När eleverna får skriva egna ord, 

bygger det på deras egen erfarenhet. Däremot ser hon inte att fler knäcker läskoden nu, än 

med tidigare metoder.  

 I skolår 2 beskriver Birgitta nyttan med Trageton-metoden: ”Vi får mer tid till 

språkträning än till bokstavsinlärning. Den traditionella tog jättemycket tid.”. Det är mycket 

likt tankar av Bergöö m.fl (1997:43). Birgitta ser, precis som Sari ovan, tydliga resultat: ”De 

skriver längre berättelser och med mer innehåll.”. Det förklarar hon med ”För nu är det inte 

motoriken som sätter käppar i hjulet utan de kan liksom fantisera och skriva mer.”. Förr tog 

det mer energi att t.ex. skriva en A4-sida. Nu går det lättare. Förr kunde eleverna ibland 

nästan sudda sönder sin uppsats. Det är en nytta som också Alexandersson m.fl. (2001:110) 

framhåller. Även Birgitta ser att processkrivandet underlättas mycket av datorerna. Förr valde 

hon bort det helt, för att de inte skulle behöva skriva om. Hon poängterar att nu syns det inte 

ens när de suddat. Birgitta ser också att trots att många inte kan läsa när de kommer i ettan, 

har de flesta knäckt koden redan till jul. ”Att de knäckt det liksom, utan något tragglande.” 

 För elever som har det extra svårt med läs- och skrivinlärningen tror hon lite extra på 

Trageton-metoden: ”Det blir liksom inte det här som det också kan bli för de här eleverna då 

som har svårt, att lära sig att läsa; Och de ljudar och de tragglar och de ljudar och det liksom 

blir ingenting. Och det kan ju också vara ganska knäckande till att börja med för många.” 

”Det blir inte så med den här metoden.” 
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4.4 Negativt med Trageton-metoden, enligt informanterna 

På Smygskogens skola beskriver rektor Sari att det inte bara får bli IT i allt vad skolan gör. 

Det behövs annat också. Hon anser att eleverna också behöver böcker och de behöver öva 

både grovmotorik och finmotorik bland annat för att stödja läs- och skrivinläsningen. Hon 

betonar att de arbetar med musik, bild, drama, dans och ”småslöjd”. Sari poängterar också att 

de f.n. även måste lära sig att skriva för hand, men hon ifrågasätter också hur länge vi 

kommer att behöva kunna det. 

 Lärare Stina kan se att det kan vara svårt för eleverna att hitta rätt tangent på 

tangentbordet. Stig från förskoleklassen funderar på om handstilen eventuellt kan bli lidande 

av att man börjar sent med den. 

 På Backaskogen har man inte sett så mycket negativt med Trageton-metoden. Berit 

anger i likhet med Stig ovan, att skeptiker till metoden anser att eleverna får svårt att skriva 

med pennan sedan, men det är inget Berit har upplevt. Hon anser att finmotoriken kan tränas 

på andra sätt. Birgitta har inte heller sett något negativt med Trageton-metoden. 

 Ingen av lärarna belyser den träning av minnet som Lundberg enligt Hedström 

(2009:76-77) anser saknas med Trageton-metoden. 

4.5 Att börja med skrivandet 

Ska man låta eleverna börja med skrivandet, som i Tragetons metod, eller ska man börja med 

ljuda ut bokstäver ur färdiga ord. Eller är det möjligen så att läsning och skrivning mer bör gå 

hand i hand? Här går åsikterna isär såväl hos forskarna som hos informanterna. 

 På Backaskogens skola anger lärare Birgitta, i likhet med Tragetons metod, att det är 

lättare för barn att lyssna ut och skriva ner det, än att läsa en given text. Hon menar att 

småbarn gärna börjar med att skriva, så som även Liberg (2007:30-31) anger. Speciallärare 

Karin på Kronskogens skola tror på att skriva sig till läsning, men poängterar också att det ska 

gå hand i hand med läsandet. Hon anser att barn ska få skriva tidigt och har noterat att många 

barn börjar med att skriva. ”Det är ett sätt att kunna segmentera och hitta sina bokstäver och 

sitt språk.” Även lärare Kristina tror att skrivningen kommer före läsandet om barn får välja 

själva. Hon har erfarenhet av att de tidigt har ett behov av att uttrycka sig skriftligt, t.ex. 

önskelista eller en lapp på dörren. Ändå tillämpar hon själv läsning och skrivning parallellt, 

men anger också att hon inte ser någon nackdel med att mer utpräglat skriva sig till läsningen. 
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 På Smygskogens skola anger lärare Stina att en del lär sig att läsa först, en del att skriva. 

Med datorn tycker hon dock att detta går mer hand i hand. 

 Stig i förskoleklassen anger att de f.n. läser mer än de skriver, men att det successivt blir 

mer skrivande. Vid min observation i förskoleklassen kunde jag se hur de läste tillsammans 

från orden på tavlan, men betoningen låg ändå i att skriva på datorerna.  

4.6 Samarbetet mellan eleverna 

På Backaskogens skola betonar både Berit och Birgitta, i enlighet med Trageton-metoden, 

vikten av att arbeta två och två vid datorerna. Berit beskriver att de tränar samarbete, 

turtagning och den muntliga förmågan. Det är språkutvecklande att samarbeta anser hon, likt 

Liberg (2007:29).  Berit tycker inte att elever bör sitta ensamma vid datorn. Birgitta betonar 

att det är läraren som väljer paren. Alla ska få arbeta med alla. Hon ser att det kan vara svårt 

att arbeta två, om inte någon av dem är speciellt drivande. Samtidigt tror hon att det är väldigt 

nyttigt för dem att få öva det då, likt Alexandersson (2001:83-84). Vidare beskriver Birgitta 

att samarbete inte alltid är lätt, t.ex. att alla ska få komma till tals i samarbetet. Därför har de 

arbetat speciellt kring detta med hjälp av dramatiseringar och diskussioner. Speciallärare 

Karin på Kronskogens skola anser, i motsats till Birgitta och även i motsats till 

Alexandersson, att skillnaden i nivå mellan elever inte får vara för stor, om det ska bli ett bra 

samarbete. Hon ser en risk i att den duktiga tar över och den andra inte gör någonting. Vidare 

kan hon se en nytta med samarbete i andra sammanhang, men ser inte vilken nytta det skulle 

kunna ha inom Tragetons metod. 

 Både på Smygskogens och på Kronskogens skola arbetar eleverna främst enskilt, även 

om eleverna gärna hjälper varandra. Lärare Stina anger att även grupparbeten förekommer, 

men också att eleverna är lite vaksamma över ”sin egen dator”. Ibland har de arbetat två och 

två. Då har hon satt ihop starka elever med svaga, så att de kan hjälpa varandra. Pararbete är 

något hon eftersträvar i framtiden. Kristina använder inte något utpräglat grupparbete, men 

pekar på någon elev som är duktig på att ta hjälp av andra för att utvecklas. Stig betonar att 

eleverna lär mycket av varandra i förskoleklassen. Han upplever att de arbetar mycket två och 

två, de hjälper varandra. Samtidigt kan han se att eleverna är ganska upptagna med sig själva 

och vill visa upp vad de själva kan. 
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I mina observationer i skolår 1 på Backaskogens skola såg jag exempel på hur samarbetet 

inom Trageton-metoden kan fungera: 

 

Läraren sätter ihop paren utifrån vad som passar i deras arbetsschema. De står 

upp vid datorerna. Två elever, en flicka och en pojke, planerar sin text 

tillsamman i en myssoffa. Läraren kollar av att båda får vara med och 

bestämma. De planerar och buspratar om berättelsen. När de känner sig färdiga 

går de iväg till datorn. Ordbehandlingsprogrammet står öppet. De börjar skriva 

och skriver en rad var. De rättar varandra. De påminner varandra om hur 

berättelsen skulle vara. Ibland kan det vara svårt att hitta rätt på tangentbordet, 

men även här hjälper de varandra. De ljudar när de skriver. Pojken ljudar 

ibland även när flickan skriver.  

 Efteråt går de in och sätter in punkt och stor bokstav. Det blir många nya 

diskussioner. Till slut blir det kanske lite väl många punkter. Pojken rättar 

flickan: ”Nej, två P annars blir det på engelska” (up). Hon rättar. Några ord får 

röd understrykning av programmet, men det är inget som eleverna noterar. 

Pojken kollar av med läraren med någon punkt och stor bokstav och läser högt 

mening för mening. Flickan skriver en titel nedanför. Ordet författare väcker lite 

diskussion. Flickan har skrivit ”fur”, pojken läser ”fur”. Flickan: ”Vad då fur? 

Stavas det inte så?” Läraren ljudar: ”fööööööör”. Flickan rättar till ”för” och 

fortsätter.  

 När de skrivit sina namn rullar de upp till början igen och kör-läser 

tillsammans sin berättelse. Läraren visar att en mening inte blev riktigt klar, det 

blev en punkt för tidigt. Pojken: ”Ja men det var inte jag som skrev det.” 

Läraren frågar och visar nu hur de kan få annan storlek och annat typsnitt. Hon 

hjälper dem att få titel på en egen sida. De skriver sedan ut varsitt exemplar och 

ta med det tillbaka till sin ”bänk”. Sedan blir det en kort gymnastikpaus till 

musik. Efter pausen väljer pojken matematik, men flickan ritar till sin saga på 

samma papper som den utskrivna texten. 
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Elevernas färdiga text från den observerade situationen. Författarnas namn är borttagna. 

4.7 Motivation 

Både Stig i förskoleklassen och Stina i skolår 1 på Smygskogens skola upplever att eleverna är 

mycket intresserade av att börja skriva. Stina berättar att de som är mest i starten med att börja 

skriva, är också de som är mest angelägna att lära sig, något som även Kristina på 

Kronskogens skola klass 1 påpekar. Birgitta på Backaskogens skola skolår 2 ser också att de 

flesta har lust att skriva, men påpekar att dagsformen kan avgöra. Vid mina observationer kan 

jag bekräfta att de allra flesta elever verkar mycket intresserade av att skriva. I Kristinas klass 

var det dock en kille som uttryckte att han inte kunde. Han verkade inte alls motiverad heller. 

Detta kan jämföras med Myrberg & Langes resonemang (2006:29) om hur negativa 

erfarenheter kan leda till mindre motivation. Berit i Backaskogens förskoleklass uppger att 

lusten att skriva varierar mycket. Några tycker att det är roligt, några sådär, några vill inte 

skriva. 
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4.8 Sammanfattning 

Resultatet från min undersökning visar att skolor kan välja metoden av olika orsaker. Både 

tidigare erfarenhet och tillgången till datorer kan vara av betydelse. På Smygskogens skola har 

rektor Sari goda erfarenheter av metoden, samt god tillgång till datorer. Detta har påverkat 

deras val. På Backaskogens skola har man erfarenhet av LTG och anger att det därför var 

naturligt med Tragetons metod. Däremot hade man inte tillgång till datorer från början, utan 

har själva samlat ihop gamla avlagda maskiner. På Kronskogens skola i skolår 1, där man inte 

valt metoden, styr tidigare fonemiska traditioner mer. 

 Ingen av skolorna använder Trageton-metoden fullt ut, även om Backaskogens skola 

arbetar mycket likt. Man kompletterar dock med annat material och andra språkliga övningar. 

På Smygskogens skola arbetar man f.n. i skolår 1 med en bokstav i taget, i motsats till vad 

Trageton rekommenderar i metoden. 

 Informanterna anger ett antal fördelar som de ser med metoden: Eleverna skriver längre 

texter, det blir vackrare, de får uppleva att de skrivit rätt, samt att arbetet med processkrivning 

underlättas. Eleverna har lättare att komma igång med skrivandet och det är lättare att skriva 

på dator än med penna, enligt informanterna. Det kan samtidigt vara svårt att hitta rätt tangent 

för eleverna. Annat som informanterna lyfter fram som fördelar är att elevernas intresse för att 

skriva har ökat, tiden för språkträning har ökat, samt att skrivandet gör att eleverna utgår mer 

från sin egen erfarenhet. Samtidigt verkar de allra flesta elever ha stort intresse för sin läs- och 

skrivinlärning, enligt informanterna, även utan datorer. Sari, rektor på Smygskogens skola, 

påpekar dock speciellt att det inte bara får bli IT i undervisningen. Eleverna behöver annat 

också. 

 De flesta informanter anser att barn ofta börjar lära sig läsa och skriva genom att skriva 

själva allra först. På Kronskogens skola anser dock både Karin och Kristina att läs- och 

skrivinlärningen bör gå hand i hand. 

 Synen på samarbete eleverna emellan varierar stort mellan skolorna. På Backaskogens 

skola betonar man detta som något av det viktigaste, medan man inte har så mycket samarbete 

vare sig i Smygskogens klasser eller i Kronskogens förstaklass. På Smygskogens skola strävar 

man dock efter att få in mer samarbete längre fram. 
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5 Diskussion av resultat 

Varför väljer man att arbeta med Trageton-metoden? Vilka anpassningar görs? Och varför 

väljer man att inte arbeta med metoden? Många, både forskare och informanter, framhåller att 

lösningen sällan är en enda metod. Istället behöver läraren ha flera olika verktyg i sin 

verktygslåda för att kunna möta olika elevers behov. Detta framhålls både av forskare Liberg, 

enligt Hedström (2009:46-47), och Myrberg (2003:10), såväl som informanterna Kristina 

(lärare skolår 1), Stina (lärare skolår 1), Sari (rektor) och Karin (speciallärare). Även Trageton 

(2006) själv anger att lärare behöver kunna flera metoder. Liberg framhåller dock också, 

enligt Hedström (2009:49), att det kan vara en fördel för nya lärare att främst hålla sig till en 

metod. Det är ett tydligt resultat och här verkar med andra ord både forskare och informanter 

eniga.  

 Trots att läraren kan behöva många metoder, finns det flera indikatorer i denna studie 

som pekar på att informanterna anser att Tragetons metod kan vara en mycket bra metod. 

Både Sari, Stina, Birgitta och Stig ser tydliga positiva resultat, i likhet med dem som både 

Folkesson (2004) och Trageton (2002) framhåller. Min studie visar exempel på positiva 

resultat för motivation, att komma igång, skrivlust, intresse, längre och mer innehållsrika 

texter, samt att arbetet med processkrivning kan vidareutvecklas. Dessutom pekar Birgitta 

speciellt på att Trageton-metoden underlättar för dem som har det svårare att komma igång 

med läsningen. Detta kan jämföras med att Liberg (1991:19) anser att den traditionella läs- 

och skrivinlärningen, med övning av en bokstav i taget utan sammanhang, t.o.m. istället kan 

ge läs- och skrivproblem. Samtidigt kommer mina positiva resultat från informanter som 

själva arbetar med metoden. 

 Det som saknas just nu verkar vara starka forskningsbevis, vilket efterfrågas av bland 

andra Myrberg, enligt Hedström (2009:110), och Jakobsson (2006), men här även av 

speciallärare Karin. Ändå påpekar just Karin att man också måste våga prova andra nya 

metoder, speciellt som speciallärare. Det har framkommit att informanten Berit fått höra 

farhågor kring elevernas framtida handstil. En farhåga som även Stig funderar kring. Berit 

anser dock att finmotorik kan övas på många andra sätt, vilket även Sari påpekar. När det 

gäller Lundbergs kritik om att handens rörelse är bra för minnet, som Hedström (2009:76-77) 

nämner, är det bara Karin som lyfter upp detta som en farhåga med Trageton-metoden. Det 

kan i och för sig bero på att de andra inte är insatta i Lundbergs tankar om detta. 
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 Orsaken till ett metodval verkar ofta vara baserat på tidigare erfarenheter. Både Karin 

och Kristina anger att de har en grund inom det fonologiska och pekar ut ljudmetoden som en 

grundläggande metod. Tragetons metod vet de lite om. Rektor Sari har istället goda 

erfarenheter från Tragetons metod, och väljer därför den i sin nuvarande skola. Stina har 

erfarenheter av en metod med en bokstav i taget, och kombinerar därför detta med den 

anvisade Trageton-metoden. Birgitta har mycket goda erfarenheter av LTG. Nu anser hon att 

LTG och Tragetons metod är ungefär samma sak. Stig har inte så mycket erfarenhet inom läs- 

och skrivinlärning och beskriver just nu att han provar sig fram. Även här verkar m.a.o. 

erfarenheten avgöra metodvalet. Den avgör valet, men också vilka anpassningar som görs 

inom en vald metod. 

 Valet av metod verkar också till viss del påverkas av tillgången till datorer. Sari anger 

att skolans satsning på en dator per elev, gjort det lätt att välja Trageton-metoden. På liknande 

sätt anser Kristina det omöjligt, att med en enda dator i klassrummet låta eleverna arbeta på 

den på något sätt. Samtidigt pekar Birgitta på hur de själva skapar förutsättningar för att 

använda den metod de vill ha, genom att de har tagit tillvara avlagda datorer. Är det då 

tillgången på datorer som styr, eller är det kanske pedagogens inställning som styr mest? Min 

undersökning verkar peka på det senare. 

 En grundtanke i Trageton-metoden är att skriva sig fram till läsningen. Elevernas läs-

resa börjar med att de skriver egna ord. De ljudar sig igenom ord de redan vet något om. 

Många menar att barn har lättare att lära sig skriva, än att läsa. Två informanter har samma 

inställning till detta trots att de arbetar helt olika med läs- och skrivinlärningen: Birgitta som 

arbetar med Trageton-metoden, samt Kristina som arbetar med läsning och skrivning mer 

parallellt, anser ändå båda att elever ofta börjar med att skriva sig till läsning. Liberg 

(2007:30-31) håller med. Om nu många barn väljer att börja med ett funktionellt skrivande, 

varför skulle det då inte passa i en skolsituation? Varför väljer då fortfarande många lärare att 

arbeta med en bokstav i taget, och att ljuda sig fram till läsning? Något som Liberg (1991:19) 

t.o.m. anser kan vara skadligt. 

 När det gäller elevers samarbete i sitt skrivande vid datorerna har jag mött olika 

inställningar till det under mitt arbete. Karin ser inte vilken nytta det skulle ha. Både Birgitta 

och Berit ser det som en grund i sin verksamhet. Däremellan finns de som ser hjälpsamhet 

eleverna emellan som en enkel form av samarbete. Karins största farhåga är att starkare elever 

”tar över” och de svagare inte gör något. Detta är något som Alexandersson m.fl. (2001:72-
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73) opponerar sig emot. De visar speciellt hur båda parter kan lära, oavsett elevernas olika 

nivå. Min observation av ett samarbete visar också exempel både på ett rikt språk och på ett 

utvecklande samarbete. Eleverna hjälper och stöttar varandra. De påminner varandra och de 

diskuterar sig fram till en lösning. Samarbetet verkar välutvecklat, men då är det också något 

som Birgitta påpekar att de särskilt arbetar med. 

 Är datorer i undervisningen bra? Karin är rädd för att det blir för ”stelt” och för strikt. 

Hon undrar: Får man med alla sinnen? Samtidigt visar Liberg (2007:26-27) hur datorn kan ge 

möjlighet att uppleva text med många sinnen. Är detta en motsättning, eller är det kanske två 

sätt att se på samma sak? Karin beskriver sig själv som inte så van vid datorer, troligen 

påverkar det så att hon inte ser alla multimediala möjligheter som datorn har. Samtidigt är det 

troligen fortfarande så att flera sinnen bäst stimuleras utan dator, som smak, lukt och känsel. 

 Min undersökning har analyserat en liten del av ämnet hur man valt Trageton-metoden, 

varför man inte valt den, samt hur man arbetar med den. Jag har intervjuat och observerat på 

tre skolor. Det är en mycket begränsad undersökning, som även kan styras av personliga 

värderingar både hos mig och hos informanterna. För att se om mina resultat är allmängiltiga, 

krävs troligen fler intervjuer och fler observationer, på flera skolor. För ett utförligare 

resonemang om undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, se avsnitt 3.4, 

sidan 22. 
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6 Avslutning 

Denna undersökning visar många möjligheter med Trageton-metoden och med datorn som 

skrivredskap i skolan. Även om många anser att läraren ska ha flera metoder, samt att metoder 

alltid ska anpassas, verkar mycket inom Trageton-metoden ge bra resultat. Internationella 

undersökningar (Myndigheten för skolutveckling, 2007) belyser också positiva resultat med 

datorer i undervisningen. Ändå används datorer förhållandevis lite, kanske speciellt för de 

yngre eleverna i skolan. Varför är det så? Kristina är förmodligen ganska representativ när 

hon hänvisar till begränsad tillgång till datorer. Lärare upplever att det är något som de inte 

kan göra något åt. Ändå visar Birgitta och Berit hur ett arbetslag kan skapa de förutsättningar 

de behöver, själva. Är det då fortfarande datortillgången som styr? Eller är det kanske 

arbetslagets inställning som blir mer avgörande? Alla mina tre arbetslag anger att det är en 

gemensam angelägenhet. Troligen har då arbetslaget en stor inverkan. Detta oavsett vilken 

metod man väljer. Hur valet av metod går till, samt hur arbetslaget och tidigare erfarenhet 

påverkar beslutet, skulle vara intressanta frågor att studera framöver.  

 Jag har belyst ett behov av mer forskning. Samtidigt har jag studerat en skola som just 

börjat satsa på en dator per elev och på Trageton-metoden, Smygskogens skola. Därför vore 

det mycket intressant att fortsätta studera denna unika miljö och se vilka resultat den ger. 

Kommer dessa barn att skriva längre och mer innehållsrika texter? Hur kommer de att se på 

sig själva som författare? Kommer de att ha ett annat förhållningssätt till IT-mediet? Ser de 

fler möjligheter med mediet i samhället? För samverkan? Blir de mer källkritiska? Det vore 

också intressant att fortsätta att följa personalens strävan att arbeta mer likt Trageton-metoden. 

Kommer det att bli så? Vilka val gör man under resans gång och varför? 

 Hur ska man då se på den framtida utvecklingen? Datorer beskrivs som ett hjälpmedel, 

men mer empiriskt grundade bedömningar kring metodens för- och nackdelar behövs. För att 

skapa bevis för att en metod ger bra resultat, krävs det också att några använder metoden fullt 

ut. Det verkar inte vara många skolor som gör det, och det är inte heller något som forskarna 

förespråkar. Hur ska man då kunna utvärdera en ny metod? Samtidigt kan man fråga sig hur 

vi kan utveckla skolan i takt med samhället om vi ska ha bevis för konsekvenserna av varje 

metod? Hinner vi med utvecklingen då? Naturligtvis är det bra att skolan vilar på en 

vetenskaplig grund, men till vilket pris? Det anser jag är en mycket viktig fråga framöver:  

Hur ska vi skapa hållbar skolutveckling i takt med övriga samhället? 
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Bilaga: Intervjuguide 

 

Till en lärare: 

Vilken bakgrund har du som pedagog? 

Vilken bakgrund har du med läs- och skrivinlärning? Har du provat olika metoder? 

Beskriv den metod du använder idag. 

Är det en ren metod, eller kombinerad på något sätt? 

Finns det delar i metoden som du inte tillämpar? Vilka och varför? 

Vad styr ditt val av metod? Lutar ni er mot några teorier? Forskning? 

Hur upplever du metoden idag? Fördelar/nackdelar? 

Vad ser du för resultat av metoden? Jämfört med andra metoder? 

Vad skulle du vilja utveckla/förändra? 

Hur upplever du elevernas lust att skriva? 

Vilka upplever du har mer lust att skriva? 

Vilka upplever du har mindre lust att skriva? 

Vilken typ av ”texter” brukar eleverna skriva? 

Är det något som kan vara svårt med att skriva? Vad? För vilka? 

På vilken nivå/med vad behöver du/ni hjälpa eleverna med skrivandet? 

Vad är nästa steg i elevernas skrivutveckling? 

Hur kommer ni att arbeta med det? 

Vilken är din syn på samarbete för eleverna? 

Synen på läsandet kontra skrivandet? Vilket gör ni mest? Vilket kommer först? 

Vilken är din syn på datorer i undervisningen? 

Hur många elever har ni per dator, i klassen? 

 

Till en skolledare/pedagogiskt ansvarig: 

Hur väljer skolan metod/metoder för läs- och skrivinlärningen?  

Har ni någon gemensam policy för val av metod? Hur ser den policyn ut? Vilka kriterier 

använder ni? 

Vad upplever du styr valet av metod? 

Om ni har en gemensam metod: Hur gick det valet till? Varför blev det denna metod? Vad 

valde ni bort och varför? 


